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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Π Ε ΡΙ Ε ΧΟ ΜΕ ΝΑ

Αρ. Φύλλου 816

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

1

Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. οικ. 1940/2.02.2018
(Β΄ 310) υπουργικής απόφασης ”Τροποποίηση
της υπ’ αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»“.

Αριθμ. οικ.: 5293
(1)
Τροποποίηση της υπ' αριθμ. οικ. 1940/2.02.2018
(Β΄ 310) υπουργικής απόφασης ”Τροποποίηση
της υπ' αριθμ. 8440/2011 (Β΄318) υπουργικής
απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών θεμάτων αυτών»“.

2

Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο.

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

3

Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.

4

Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο.

5

Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο.

6

Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ’ αριθμ.
Α3γ/οικ. 74168/4-10-2017 (Β΄/3538) υπουργικής
απόφασης «Χορήγηση άδειας καταλληλότητας
στο Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ως κέντρο εμφύτευσης Απινιδωτών - Αμφικοιλιακών
Βηματοδοτών, στην Ιδ. Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ» ως κέντρο εμφύτευσης Βηματοδοτών - Απινιδωτών
και αντικατάσταση εμφυτευτή ιατρού στο κέντρο
εμφύτευσης βηματοδοτών της Ιδ. Κλινικής «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».

7

Ανανέωση αναγνώρισης της «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», με έδρα
Καραμαούνα 23 Καλαμαριά ΤΚ 55132, ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ AGRO 2).

8

Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 103 του ν. 3852/
2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α 87).
2. Τις διατάξεις του άρθρου 240 και 243 του ν. 3463/
2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»
(Α΄114).
3. Την υπ' αριθμ. 8440/24.02.2011 (Β΄318) «Καθορισμός λειτουργίας των Σχολικών Επιτροπών και ρύθμιση
οικονομικών θεμάτων αυτών», απόφαση του Υπουργού
Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης.
4. Την υπ' αριθμ. οικ. 1940/2.02.2018 (Β΄ 310) υπουργική απόφαση 'Τροποποίηση της υπ' αριθμ. 8440/2011
(Β΄318) υπουργικής απόφασης «Καθορισμός λειτουργίας των σχολικών επιτροπών και ρύθμιση οικονομικών
θεμάτων αυτών»'.
5. Το π.δ. 123/2016 (Α΄208) «Ανασύσταση και μετονομασία του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης και
Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, ανασύσταση του Υπουργείου Τουρισμού, σύσταση Υπουργείου Μεταναστευτικής Πολιτικής και Υπουργείου Ψηφιακής Πολιτικής,
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Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης, μετονομασία Υπουργείων Εσωτερικών και Διοικητικής Ανασυγκρότησης,
Οικονομίας, Ανάπτυξης και Τουρισμού και Υποδομών,
Μεταφορών και Δικτύων.»
6. Το π.δ. 125/2016 (Α΄210) «Διορισμός Υπουργών,
Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών.»
7. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που
κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α΄ 98).
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της απόφασης αυτής δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος των προϋπολογισμών των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) και
του Κρατικού Προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
Άρθρο 1
Τροποποιούμε την υπ' αριθμ. οικ.1940/2.02.2018 (Β΄
310) απόφαση ως ακολούθως:
1. Η παράγραφος 4 του άρθρου 1 αντικαθίσταται ως
εξής:
Η παράγραφος 7 του άρθρου 3, αντικαθίσταται ως
εξής:
«7. α) Κάθε χρηματικό ποσό που εισπράττεται από τη
σχολική επιτροπή κατατίθεται μέσα σε πέντε (5) ημέρες
από την είσπραξή του σε λογαριασμό τραπέζης. Η κατάθεση ενεργείται στο όνομα της σχολικής επιτροπής
και τηρείται βιβλιάριο καταθέσεων και αναλήψεων. Με
απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της σχολικής επιτροπής ορίζεται ένα (1) άτομο διαχειριστής του τραπεζικού λογαριασμού, καθώς και ο αναπληρωτής αυτού.
β) Κάθε ανάληψη από τις καταθέσεις της σχολικής επιτροπής ενεργείται από τον διαχειριστή του τραπεζικού
λογαριασμού ή τον αναπληρωτή του κατά το χρονικό
διάστημα της αναπλήρωσης.
γ) Στο διαχειριστή του τραπεζικού λογαριασμού μπορεί να χορηγείται βιβλιάριο (Μπλοκ) επιταγών, καθώς και
κωδικοί χρήσης του συστήματος Ηλεκτρονικής Τραπεζικής από το χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στο οποίο τηρείται
ο σχετικός τραπεζικός λογαριασμός. Η δυνατότητα αυτή
ισχύει και για τον αναπληρωτή διαχειριστή κατά το χρονικό διάστημα της αναπλήρωσης.»
2. Στο άρθρο 2 προστίθεται εδάφιο ως ακολούθως:
Η ισχύς των ρυθμίσεων της παραγράφου 1 του άρθρου 1
άρχεται από την εγκατάσταση των νέων δημοτικών
αρχών που θα προκύψουν από τις επόμενες δημοτικές
εκλογές και μέχρι την έναρξη ισχύος αυτών ισχύουν οι
αντίστοιχες προβλέψεις της παραγράφου 1 του άρθρου 1
της υπ'αριθμ. οικ. 8440/25.02.2011 (Β΄ 318) απόφασης
του Υπουργού Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης."
Άρθρο 2
Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην
Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 23 Φεβρουαρίου 2018

Τεύχος Β’ 816/08.03.2018

(2)
Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την Φ.894/6/915053/Σ.377/26 Φεβ 2018 απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α΄185) όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο
32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α (Α΄ 287) και των άρθρων
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.
β. Του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
γ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
γίνονται αποδεκτές οι παρακάτω δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού):
α. Του Ταξχου ε.α. Κωστούλα Κωνσταντίνου η οποία
συνίσταται σε μουσειακό οπλισμό (ένα τυφέκιο Γιουγκοσλαβίας χωρίς κλείστρο με αριθμό όπλου 214557,
μία κάνη αραβίδας TOMSON, ένα περίστροφο SAINT
ETIENNE άνευ αριθμού, ένα περίστροφο Γαλλίας άνευ
αριθμού, τέσσερις ξιφολόγχες), συνολικής αξίας 705
ευρώ.
β. Του ιδιώτη Παναγιώτη - Λεωνίδα Παπασταματίου,
η οποία συνίσταται σε έναν (1) αυτόματο εκτυπωτή
barcode σε πλακίδια Slidemate As On Demand, αξίας
11.160 ευρώ.
γ. Του ιδιώτη Παναγιώτη - Λεωνίδα Παπασταματίου,
η οποία συνίσταται σε εργασίες για την ανακαίνιση της
Παθολογικής Κλινικής στο 401 ΓΣΝΑ, συνολικού κόστους
40.000 € ευρώ.
δ. Του ιδιώτη Παναγιώτη - Λεωνίδα Παπασταματίου, η
οποία συνίσταται σε ένα (1) σύστημα αυτόματης κάλυψης αντικειμενοφόρων πλακών με καλυπτρίδες, τύπου:
CV 5030 του οίκου Leica αξίας 22.940 ευρώ, σε ένα (1)
μικροσκόπιο Olympus BX43 (FN22) LED/Tilting Head Ορθό μικροσκόπιο με φακούς 4χ-10χ-40χ-60χ με πηγή
LED ρυθμιζόμενης κλίσης αξίας 15.119,82 ευρώ, σε ένα
γραφείο γωνία (Ε0995) αξίας 270 ευρώ, σε ένα γραφείο
γωνία (EΟ995L1) αξίας 270 ευρώ, σε δύο (2) βιβλιοθήκες
γωνία (ΕΟ992) αξίας 372 ευρώ, σε τέσσερα (4) σκαμπό
(ΕΟ2067) αξίας 256 ευρώ, σε μία (1) καρέκλα γραφείου
(ΕΟ2781) αξίας 87 ευρώ και σε μία (1) καρέκλα γραφείου
(BF5300) αξίας 110 ευρώ, συνολικής αξίας 39.424,82 ευρώ.
ε. Της Σχη (ΥΝ) Παπαδοπούλου Αλεξάνδρας, η οποία
συνίσταται σε δύο (2) μεταχειρισμένα μονόκλινα κρεβάτια, δύο (2) στρώματα και μία συρταριέρα, συνολικής
αξίας 150 ευρώ.
στ. Του Συγκροτήματος Εξυπηρέτησης Προσωπικού
Αεροπορίας (ΣΕΠΑ), η οποία συνίσταται σε 1021,41 κιλά
σολόδερμα και 104,97 μέτρα σπάγκο ραφής, συνολικής
αξίας κατ' εκτίμηση 10.000 €.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.

Ο Υπουργός

Ο Υπουργός

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ

ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
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Τεύχος Β’ 816/08.03.2018

(3)
Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την Φ.894/4/915055/Σ.378/26 Φεβ 2018 απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α΄185) όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο
32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α (Α΄ 287) και των άρθρων
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.
β. Του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
γ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116)
γίνονται αποδεκτές οι παρακάτω δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού):
α. Του ιδιώτη Κετσέα Θρασύβουλου η οποία συνίσταται σε ένα πίνακα ζωγραφικής (ελαιογραφία) διαστάσεων
185χ125 εκ. που απεικονίζει τον Στγο Κετσέα Βενετσάνο, Διοικητή 9ου ΣΠ από το 1937 έως το 1941, αξίας 3.000 ευρώ.
β. Της εταιρείας με την επωνυμία «CORTESSIS
MEDICAL», η οποία συνίσταται σε ένα σετ λαρυγγοσκοπίων ψυχρού φωτισμού, αξίας 489,50 ευρώ.
γ. Του ΕΠΟΠ Λχια (ΥΓ) Χάικου Κωνσταντίνου η οποία
συνίσταται σε ένα σκύλο φυλής Mallinois, αξίας 400 ευρώ.
δ. Της εταιρείας με την επωνυμία «Ανώνυμος Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία (ΤΕΜΚΟ Α.Τ.Ε.)»,
η οποία συνίσταται σε ένα φορτηγό όχημα τύπου
MERSEDES 1619, ωφέλιμου φορτίου 8 τόνων, με γερανό
ανύψωσης 1,5 τόνων, αριθμό πλαισίου 38502014611299
και κινητήρα 40191409036380, σημερινής εμπορικής
αξίας 18.200 ευρώ.
ε. Της εταιρείας με την επωνυμία «ΘΕΟΔΟΣΙΑΔΗΣ ΑΕ»,
η οποία συνίσταται σε ένα Roll Bar ανοξείδωτου τύπου
«Ω» Ιταλίας συνολικού κόστους 855,60 ευρώ.
στ. Του ιδιώτη Δημητράκη Γεώργιου, η οποία συνίσταται σε ένα Ι.Χ.Ε. όχημα τύπου MERSEDES 200E με
αριθμό κυκλοφορίας AW- DE- 10, αριθμό πλαισίου
WDB1240211Β578668, σημερινής εμπορικής αξίας
15.000 ευρώ.
ζ. Του ιδιώτη Δημητράκη Γεώργιου, η οποία συνίσταται
στο χρηματικό ποσό των 10.000 ευρώ.
η. Της εταιρείας με την επωνυμία «ANTENNA TV AE»,
η οποία συνίσταται σε μια ηλεκτρογεννήτρια τύπου Η/Ζ
C2205 και αξίας 6.795 ευρώ.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
I

(4)
Αποδοχή δωρεάς προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την Φ.894/7/915056/Σ.379/26 Φεβ 2018 απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις:
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α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α΄185) όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο
32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α (Α΄ 287) και των άρθρων
496, 498 και 499 του Αστικού Κώδικα.
β. Του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
γ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116).
γίνεται αποδεκτή η δωρεά της εταιρείας Training
Partners Limited προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού) η οποία συνίσταται σε τέσσερα ηλεκτροπαραγωγό ζεύγη συνολικής αξίας 20.000 ευρώ (5.000
ευρώ έκαστο).
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
I

(5)
Αποδοχή δωρεών προς το Ελληνικό Δημόσιο.
Με την Φ.894/5/915050/Σ.376/26 Φεβ 2018 απόφαση
του Υπουργού Εθνικής Άμυνας που εκδόθηκε σύμφωνα
με τις διατάξεις:
α. Των παρ. 1 και 4 του άρθρου 3 του ν. 4182/2013
(Α΄185) όπως αναδιατυπώθηκαν και ισχύουν με το άρθρο
32 παρ. 2 του ν. 4223/2013 (Α΄ 287) και των άρθρων 496,
498 και 499 του Αστικού Κώδικα.
β. Του άρθρου 28 του ν. 4484/2017 (Α΄ 110).
γ. Του π.δ. 73/2015 «Διορισμός Αντιπροέδρου της
Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 116)
γίνονται αποδεκτές οι παρακάτω δωρεές προς το Ελληνικό Δημόσιο (Γενικό Επιτελείο Στρατού):
α. Του Ομίλου FOURLIS και της IKEA, η οποία συνίσταται σε κινητά (έπιπλα και αντικείμενα) αξίας 5.000 ευρώ
για την πλήρη διαμόρφωση του Βρεφονηπιακού Σταθμού Λάρισας, στο πλαίσιο του προγράμματος Κοινωνικής
Υπευθυνότητας.
β. Της εταιρίας «ΒΙΑΝΑ - ΑΒΕΤΕ», η οποία συνίσταται
σε μουσειακό υλικό ΠΒΧ άμυνας συνολικής αξίας 35.000
ευρώ.
γ. Της European Union Rule of Law Mission (EULEX)
στο Κοσσυφοπέδιο, η οποία συνίσταται σε ανταλλακτικά
οχήματος Mini Bus τύπου HYUNDAI, συνολικής αξίας
15.032,58 ευρώ.
Η ισχύς της παρούσας αρχίζει από τη δημοσίευσή της
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Ο Υπουργός
ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΜΜΕΝΟΣ
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Αριθμ. Γ2β/οικ. 16433
(6)
Τροποποίηση και συμπλήρωση της υπ' αριθμ.
Α3γ/οικ. 74168/4-10-2017 (Β΄/3538) υπουργικής
απόφασης "Χορήγηση άδειας καταλληλότητας
στο Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ως κέντρο εμφύτευσης Απινιδωτών - Αμφικοιλιακών
Βηματοδοτών, στην Ιδ. Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ» ως κέντρο εμφύτευσης Βηματοδοτών - Απινιδωτών και
αντικατάσταση εμφυτευτή ιατρού στο κέντρο εμφύτευσης βηματοδοτών της Ιδ. Κλινικής «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ».
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΥΓΕΙΑΣ

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 3 και 4 του ν. 1278/1982 (Α΄
105) «Για σύσταση Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας» όπως
επαναφέρθηκαν σε ισχύ με το άρθρο 1 του ν. 2194/94
(Α΄ 34) «Αποκατάσταση του Εθνικού Συστήματος Υγείας
και άλλες διατάξεις».
2. Τις διατάξεις του ν. 1397/1983 (Α΄ 143) «Εθνικό Σύστημα Υγείας».
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 2 του ν. 1471/1984
(Α΄ 112) «Για τη ρύθμιση θεμάτων Νοσηλευτικών Ιδρυμάτων, Αγροτικών Ιατρείων και Υγειονομικών Σταθμών
και άλλων συναφών διατάξεων».
4. Τις διατάξεις του άρθρου 53 του ν. 2071/1992 (Α΄ 123)
«Εκσυγχρονισμός και Οργάνωση Συστήματος Υγείας».
5. Τις διατάξεις του άρθρου 20 του ν. 2690/1999 (Α΄
45) «Κύρωση του Κώδικα Διοικητικής Διαδικασίας και
άλλες διατάξεις».
6. Τις διατάξεις του ν. 2920/2001 (Α΄ 131) Σώμα Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και Πρόνοιας (Σ.Ε.Υ.Υ.Π.) και
άλλες διατάξεις.
7. Το π.δ. 73/2015 (Α΄ 116) «Διορισμός Αντιπροέδρου
της Κυβέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών
και Υφυπουργών».
8. Το π.δ. 121/2017 (Α΄ 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας».
9. Την αριθμ. Υ 25/6-10-2015 απόφαση (Β΄ 2144)
«Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Αναπληρωτή Υπουργό
Υγείας».
10. Την αριθμ. Υ4α/οικ. 84050/18-6-2009 (Β΄ 1295)
απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης «Καθορισμός όρων και προϋποθέσεων λειτουργίας Κέντρων Εμφύτευσης Βηματοδοτών και Κέντρων
Εμφύτευσης Απινιδωτών σε Νοσοκομεία και Ιδιωτικές
Κλινικές».
11. Την υπ' αριθμ. Α3γ/οικ. 74168/4-10-2017 (Β΄ 3538)
υπουργική απόφαση "Χορήγηση άδειας καταλληλότητας
στο Γ. Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ως κέντρο
εμφύτευσης Απινιδωτών - Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών,
στην Ιδ. Κλινική «ΜΗΤΕΡΑ» ως κέντρο εμφύτευσης Βηματοδοτών - Απινιδωτών και αντικατάσταση εμφυτευτή
ιατρού στο κέντρο εμφύτευσης βηματοδοτών της Ιδ.
Κλινικής «ΚΥΑΝΟΥΣ ΣΤΑΥΡΟΣ»".
12. Την υπ' αριθμ. 11 απόφαση της 266ης /15.12.2017
Ολομέλειας του ΚΕΣΥ «Τροποποίηση / συμπλήρωση της
υπ'αριθμ. 13 απόφασης της 263ης/7-7-2017 Ολομέλειας
του ΚΕΣΥ».

Τεύχος Β’ 816/08.03.2018

13. Την αριθμ. Γ2β/οικ. 16024/26-2-2018 απόφαση
αποδοχής από τον Αναπληρωτή Υπουργό Υγείας.
14. Το γεγονός ότι από την απόφαση αυτή δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού,
αποφασίζουμε:
Τροποποιούμε και συμπληρώνουμε την υπ' αριθμ.
Α3γ/οικ. 74168/4-10-2017 (Β΄/3538) υπουργική απόφαση "Χορήγηση άδειας καταλληλότητας στο Γ.Ν. Ρόδου
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ως κέντρο εμφύτευσης Απινιδωτών - Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών, στην Ιδ. Κλινική
«ΜΗΤΕΡΑ» ως κέντρο εμφύτευσης Βηματοδοτών -Απινιδωτών και αντικατάσταση εμφυτευτή ιατρού στο κέντρο
εμφύτευσης βηματοδοτών της Ιδ. Κλινικής «ΚΥΑΝΟΥΣ
ΣΤΑΥΡΟΣ» όσον αφορά το Γ.Ν. Ρόδου «ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ»" στο σημείο 1, ως ακολούθως:
"1. Τη χορήγηση άδειας καταλληλότητας στο Γ.Ν. Ρόδος
«ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ» ως Κέντρο Εμφύτευσης Απινιδωτών - Αμφικοιλιακών Βηματοδοτών με εμφυτευτές
τους ιατρούς Νικήτα Μόσχο και Τσαμπίκο Γιακουμάκη".
Κατά τα λοιπά η υπ' αριθμ. (11) σχετική απόφαση ισχύει
ως έχει.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 22 Φεβρουαρίου 2018
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
ΠΑΥΛΟΣ ΠΟΛΑΚΗΣ
I

Αριθμ. 615/30215
(7)
Ανανέωση αναγνώρισης της «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.», με έδρα
Καραμαούνα 23 Καλαμαριά ΤΚ 55132, ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης (ΠΡΟΤΥΠΑ ΑGRΟ 2).
Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Την υπ' αριθμ. 188763/10.10.2011 κοινή απόφαση
των Υπουργών Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης
και Τροφίμων «Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011).
2. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 3 της υπ' αριθμ.
188763/10.10.2011 κοινής απόφασης των Υπουργών
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Σύσταση Οργανισμού «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ -ΔΗΜΗΤΡΑ» και συγχώνευση εποπτευομένων
από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
νομικών προσώπων» (ΦΕΚ 2284 Β΄/13.10.2011).
3. Την υπ' αριθμ. 267623/28.08.2007 (ΦΕΚ Β΄ 1723/
29.08.2007) απόφαση των Υπουργών Οικονομίας και
Οικονομικών και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
«Καθορισμός πλαισίου επίβλεψης ιδιωτικών φορέων
πιστοποίησης γεωργικών προϊόντων ή συστημάτων
και εγγραφής σε επίσημο Μητρώο τηρούμενο από τον
Ο.Π.Ε.ΓΕ.Π.» και ειδικότερα τα άρθρα 7 και 8, όπως ισχύει.
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Τεύχος Β’ 816/08.03.2018

4. Την υπ' αριθμ. 1589/40524/08.04.2015 (ΦΕΚ 743/
29.04.2015) υπουργική απόφαση Αναγνώρισης του φορέα «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙ-ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Ε.Π.Ε.» με διάρκεια ισχύος από 1.1.2014 έως και 31.12.2016.
5. Την αιτιολογημένη γνώμη του ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ- ΔΗΜΗΤΡΑ και απόφαση του Δ.Σ.
αυτού υπ' αριθμ. 68/92η/08.06.2017.
6. Το π.δ. 125/2016 «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών» (Α΄210).
7. Το π.δ. 97 (ΦΕΚ 138 Α΄/2017), Οργανισμός Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8. Το γεγονός ότι από την έκδοση της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού
προϋπολογισμού, αποφασίζουμε:
1. Την ανανέωση αναγνώρισης του ιδιωτικού φορέα
με την επωνυμία «QMSCERT ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΙΣ-ΕΛΕΓΧΟΙΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ Ε.Π.Ε.» με έδρα Καραμαούνα 23 Καλαμαριά ΤΚ 55132, ως Ιδιωτικού Φορέα Πιστοποίησης
Συστημάτων Ολοκληρωμένης Διαχείρισης σύμφωνα με
τα πρότυπα ΑGRO 2.
2. Η ανανέωση αναγνώρισης αυτή, ισχύει από τη λήξη
της προηγούμενης αναγνώρισης, δηλαδή 1.1.2017, έως
31.12.2019, σύμφωνα με τα περιγραφόμενα στο σημείο
6 του άρθρου 8, της με αρ. πρωτ. 267623/28.08.2007
κοινής υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ Β΄1723/29.08.2007).
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 26 Φεβρουαρίου 2018
Ο Υπουργός
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
I

Αριθμ. ΠΟΛ 1034
(8)
Διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α. εισροών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και βιομηχανοποιημένων καπνών.
Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗΣ
ΑΡΧΗΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 30, 32, 33, 34 και 44 του
ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κύρωση Κώδικα Φ.Π.Α.».
2. Τις διατάξεις των άρθρων 104, 109, 110, 111 και 178 του
ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας».
3. Την αρ. πρωτ. Δ.634/435/29.04.1993 (ΦΕΚ 343/Β)
Α.Υ.Ο., αναφορικά με τη διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α.
εισροών βιομηχανοποιημένων καπνών.
4. Την αρ. πρωτ. Δ.635/436/29.04.1993 (ΦΕΚ 343/Β)
Α.Υ.Ο., αναφορικά με τη διαδικασία έκπτωσης Φ.Π.Α.
εισροών πετρελαιοειδών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών.
5. Τις διατάξεις της παρ.2 του άρθρου 90 του π.δ. 63/
2005 (ΦΕΚ 98/Α/22.04.2005) «Κωδικοποίηση της νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά όργανα».
6. Την αρ. πρωτ. Δ6Α 1015213 ΕΞ 2013/28-1-2013 (ΦΕΚ
130/Β και 372/Β) απόφαση του Υπουργού Οικονομικών
και του Υφυπουργού Οικονομικών «Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στον Γενικό Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας
Δημοσίων Εσόδων του Υπουργείου Οικονομικών», όπως
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συμπληρώθηκε, τροποποιήθηκε και ισχύει, σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υποπαρ. α της παρ. του άρθρου
41 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α).
7. Την αριθ. 1 της 20-1-2016 (Υ.Ο.Δ.Δ. 18) πράξη του
Υπουργικού Συμβουλίου «Επιλογή και διορισμός Γενικού
Γραμματέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσίων Εσόδων
του Υπουργείου Οικονομικών», σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 41 παρ. 10 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ
94/Α), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου Α΄ του
ν. 4389/2016 (ΦΕΚ 94/Α) «Επείγουσες διατάξεις για την
εφαρμογή της συμφωνίας δημοσιονομικών στόχων και
διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύουν.
9. Τις διατάξεις της αρ. πρωτ. Δ ΟΡΓ.Α 1036960/
10.03.2017 (ΦΕΚ 968/Β) απόφασης του Διοικητή της
Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων «Οργανισμός
της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (Α.Α.Δ.Ε.)».
10. Την ανάγκη απλοποίησης της διαδικασίας έκπτωσης των εισροών εγκεκριμένων αποθηκευτών ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και
βιομηχανοποιημένων καπνών για λόγους ομοιόμορφης
εφαρμογής των διατάξεων, αποφόρτισης των τελωνειακών αρχών, μείωσης του διοικητικού κόστους και διευκόλυνσης των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται
στους ανωτέρω τομείς.
11. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας
Απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Προϋπολογισμού της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
(Α.Α.Δ.Ε.), αποφασίζουμε:
Τον καθορισμό διαδικασίας έκπτωσης του Φ.Π.Α. εισροών, το δικαίωμα της οποίας ασκείται κατ' εφαρμογή
του άρθρου 30 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ 248/Α) «Κώδικας
Φ.Π.Α.» από τους εγκεκριμένους αποθηκευτές ενεργειακών προϊόντων, αλκοόλης και αλκοολούχων ποτών και
βιομηχανοποιημένων καπνών.
Άρθρο 1
1. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης του Φ.Π.Α. των εισροών του με την υποβολή της
Δήλωσης Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης και Λοιπών Φορολογιών (Δ.Ε.Φ.Κ.) προς την αρμόδια τελωνειακή αρχή.
Στην περίπτωση των βιομηχανοποιημένων καπνών η
έκπτωση διενεργείται κατά την εκκαθάριση του Ειδικού
Φόρου Κατανάλωσης (Ε.Φ.Κ.) που γίνεται με την κατάσταση φορολογίας βιομηχανοποιημένων καπνών. Η έκπτωση
πραγματοποιείται στο σύνολο των αγαθών και υπηρεσιών
που σχετίζονται με τη δραστηριότητα του εφόσον αυτή
διενεργείται αποκλειστικά μέσω της φορολογικής του
αποθήκης. Για τον εγκεκριμένο αποθηκευτή που ασκεί
εμπορική δραστηριότητα πέραν της φορολογικής του
αποθήκης, η έκπτωση διενεργείται για τις εισροές αγαθών
και υπηρεσιών που σχετίζονται μόνο με τη φορολογική
του αποθήκη προϊόντων που υπόκεινται σε Ε.Φ.Κ.
2. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής που ασκεί την εμπορική του δραστηριότητα μέσω της φορολογικής αποθήκης
δύναται να ασκεί το δικαίωμα έκπτωσης με την υποβολή
Δ.Ε.Φ.Κ. για τα αγαθά επένδυσης που αποκτά. Το εν λόγω
δικαίωμα έκπτωσης δύναται να ασκείται και από εγκεκριμένο αποθηκευτή που έχει εμπορική δραστηριότητα
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και πέραν της φορολογικής αποθήκης για τα επενδυτικά
αγαθά που χρησιμοποιούνται για την άσκηση της δραστηριότητας του που αφορά τη φορολογική του αποθήκη.
Η αρμόδια τελωνειακή αρχή για την εφαρμογή των
σχετικών διατάξεων ελέγχει τα πραγματικά περιστατικά,
παρακολουθεί τον προορισμό και τη χρησιμοποίηση των
επενδυτικών αγαθών και διενεργεί το σχετικό διακανονισμό της έκπτωσης εφόσον απαιτηθεί.
3. Με τη Δ.Ε.Φ.Κ. ο υπόχρεος συνυποβάλλει Συγκεντρωτική Κατάσταση, σύμφωνα με το Υπόδειγμα του
συνημμένου Παραρτήματος, στην οποία αναγράφονται
αναλυτικά τα στοιχεία των λογιστικών στοιχείων (παραστατικών) που προβλέπονται από τις διατάξεις του
ν. 4308/2014 (ΦΕΚ 251/Α) «Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα», συναφείς ρυθμίσεις και άλλες διατάξεις» ως εξής:
α) η ημερομηνία έκδοσης του παραστατικού,
β) το είδος και ο αριθμός του παραστατικού που αφορά στην αγορά ή την εισαγωγή ή την παροχή υπηρεσιών,
γ) η επωνυμία και ο Α.Φ.Μ. του εκδότη του παραστατικού, η περιγραφή και η αξία του/των αγαθών ή των
υπηρεσιών καθώς και ο αντίστοιχος Λογαριασμός Καταχώρισης στο Λογιστικό Σχέδιο,
δ) το ποσό Φ.Π.Α. κατά παραστατικό,
ε) στον πρώτο στίχο κάθε σελίδας το πιστωτικό υπόλοιπο Φ.Π.Α. της προηγούμενης φορολογικής περιόδου
και το τυχόν ποσό Φ.Π.Α. προς έκπτωση που μεταφέρεται
από την προηγούμενη σελίδα,
στ) ο συνολικός αριθμός των υποβαλλόμενων παραστατικών και το συνολικό ποσό Φ.Π.Α. προς έκπτωση,
ζ) το τυχόν ποσό Φ.Π.Α. προς έκπτωση σε επόμενη
φορολογική περίοδο.
4. Η έκπτωση του παρόντος άρθρου διενεργείται για
τις εισροές οι οποίες καταγράφονται στη Συγκεντρωτική
Κατάσταση της προηγούμενης παραγράφου 3 και για τις
οποίες εκδόθηκε ή λήφθηκε νόμιμο φορολογικό στοιχείο τον προηγούμενο της υποβολής της Δ.Ε.Φ.Κ. μήνα.
Στην περίπτωση που το φορολογικό στοιχείο εκδόθηκε
σε προγενέστερο του προηγούμενου της υποβολής της
Δ.Ε.Φ.Κ. μήνα αλλά παρελήφθη το μήνα αυτό, σημειώνεται από τον εγκεκριμένο αποθηκευτή η ημερομηνία παραλαβής του, η οποία αποδεικνύεται από την αντίστοιχη
ημερομηνία καταχώρισης του στα λογιστικά του αρχεία.
5. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής κατά την υποβολή
της Δ.Ε.Φ.Κ. και της επισυναπτόμενης Συγκεντρωτικής
Κατάστασης της παραγράφου 3 του παρόντος άρθρου
δεν έχει την υποχρέωση υποβολής των πρωτότυπων
παραστατικών που αναγράφονται επί αυτής, αλλά υποχρεούται να τα τηρεί σε αρχείο στον τόπο εγκατάστασης
της φορολογικής του αποθήκης για το χρονικό διάστημα που προβλέπεται από τις διατάξεις του ν. 4308/2014
(ΦΕΚ 251/Α) και να τα θέτει στη διάθεση των τελωνειακών αρχών σε κάθε περίπτωση ελέγχου. Ο εγκεκριμένος
αποθηκευτής οφείλει να λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα για
τη διευκόλυνση του ελέγχου των τελωνειακών αρχών.
6. Στην περίπτωση κατά την οποία το προς έκπτωση
ποσό Φ.Π.Α. εισροών, είναι μεγαλύτερο από το προς
καταβολή με την Δ.Ε.Φ.Κ. ποσό Φ.Π.Α. εκροών, η προκύπτουσα διαφορά του φόρου που δεν μπορεί να εκπεσθεί, δύναται να συμψηφισθεί με οφειλόμενο σε με-
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ταγενέστερη Δ.Ε.Φ.Κ. ποσό Φ.Π.Α. Η προς συμψηφισμό
διαφορά του φόρου σημειώνεται και παρακολουθείται
από την αρμόδια τελωνειακή αρχή είτε χειρόγραφα είτε
μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος ICISnet. Το ποσό
του μεταφερόμενου πιστωτικού υπολοίπου δεν μπορεί
να χρησιμοποιείται προς έκπτωση στην επόμενη φορολογική περίοδο από την τελωνειακή αρχή και παράλληλα
να ζητείται προς επιστροφή από τη φορολογική αρχή
στην ίδια ή σε επόμενες φορολογικές περιόδους. Τα
υποκείμενα πρόσωπα που αιτούνται επιστροφή Φ.Π.Α.
από τις φορολογικές αρχές οφείλουν κατά την υποβολή
των τελωνειακών παραστατικών προς συμψηφισμό στις
τελωνειακές αρχές να αφαιρούν τα ποσά του Φ.Π.Α. των
εισροών που αφορούν την αίτηση επιστροφής.
7. Ο εγκεκριμένος αποθηκευτής των ως άνω προϊόντων που διαθέτει περισσότερες από μία φορολογικές
αποθήκες, δύναται να ασκήσει το δικαίωμα έκπτωσης
του Φ.Π.Α. με μεταφορά του προς έκπτωση ποσού από
μία φορολογική του αποθήκη σε άλλη, με ανάλογη
εφαρμογή της αρ. πρωτ. ΠΟΛ.1235/2014 (ΦΕΚ 3075/Β)
Απόφασης Γ.Γ.Δ.Ε.
Άρθρο 2
Η διαδικασία για την έκπτωση του Φ.Π.Α. εισροών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 30 του ν. 2859/2000
(ΦΕΚ 248/Α) που καθορίζεται με την παρούσα Απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., εφαρμόζεται και για τα πρόσωπα
που δραστηριοποιούνται αποκλειστικά στην παραγωγή,
εξόρυξη, εισαγωγή και διάθεση λιθάνθρακα, λιγνίτη και
οπτάνθρακα των δασμολογικών κλάσεων 2701, 2702 και
2704 της Συνδυασμένης Ονοματολογίας των οποίων η
άσκηση του δικαιώματός τους για την έκπτωση Φ.Π.Α.
προβλέπεται από τις διατάξεις της παραγράφου 5 του
άρθρου 109 του ν. 2960/2001(ΦΕΚ 265/Α).
Άρθρο 3
Η τελωνειακή αρχή στην οποία υποβάλλεται η Δ.Ε.Φ.Κ.
για τη βεβαίωση και είσπραξη των φορολογικών επιβαρύνσεων διενεργεί τακτικό έλεγχο για την ορθή εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 2859/2000 (ΦΕΚ
248/Α) και της διαδικασίας της παρούσας απόφασης Διοικητή Α.Α.Δ.Ε., ο οποίος πραγματοποιείται ανά εξάμηνο
κάθε έτους και έκτακτο έλεγχο εφόσον κρίνεται απαραίτητο. Οι Ελεγκτικές Υπηρεσίες Τελωνείων (Ε.Λ.Υ.Τ.)
δύνανται να διενεργούν εκ των υστέρων ελέγχους. Σε
περίπτωση που από τον έλεγχο διαπιστώνεται παράβαση των διατάξεων του άρθρου 30 του ν. 2859/2000
(ΦΕΚ 248/Α) και της προβλεπόμενης από την παρούσα
απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. διαδικασίας, επιβάλλεται
το πρόστιμο της παραγράφου 2 του άρθρου 147 του
ν. 2960/2001 (ΦΕΚ 265/Α) και βεβαιώνεται και εισπράττεται ο οφειλόμενος Φ.Π.Α. με τις αναλογούσες σε αυτόν
προσαυξήσεις εκπροθέσμου καταβολής.
Άρθρο 4
Με την έναρξη ισχύος της παρούσας απόφασης Διοικητή
Α.Α.Δ.Ε. καταργούνται οι αρ. πρωτ. Δ.634/435/29.04.1993
και Δ.635/436/29.04.1993 (ΦΕΚ 343/Β) Α.Υ.Ο.
Άρθρο 5
Η παρούσα απόφαση Διοικητή Α.Α.Δ.Ε. ισχύει από τη
δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Ο Διοικητής

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΙΤΣΙΛΗΣ

Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2018

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ɇʐʆʉʄɿʃʊʎ Ȱʌɿɽʅʊʎ
Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʙʆ:

Ȱʑʇʘʆ Ȱʌɿɽʅʊʎ

Ȱʌɿɽʅʊʎ Ʌɲʌɲʍʏɲʏɿʃʉʑ/
ȸʅɸʌʉʅɻʆʀɲ ȶʃɷʉʍɻʎ

ȵʋʘʆʐʅʀɲ
ȵʃɷʊʏɻ/Ȱ.Ɍ.ɀ.

Ʌɿʍʏʘʏɿʃʊ ɉʋʊʄʉɿʋʉ Ɍ.Ʌ.Ȱ. ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻʎ Ɍʉʌʉʄʉɶɿʃɼʎ Ʌɸʌɿʊɷʉʐ:

Ʌʉʍʊ Ɍ.Ʌ.Ȱ. ɲʋʊ ʅɸʏɲʔʉʌɳ ɲʋʊ ʋʌʉɻɶʉʑʅɸʆɻ ʍɸʄʀɷɲ:

Ʌɸʌɿɶʌɲʔɼ Ʌʌʉʁʊʆʏʉʎ /
Ʌɲʌʉʖɼʎ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ

Ȱʌɿɽʅʊʎ ȿʉɶ/ʅʉʑ
ȿʉɶɿʍʏɿʃʉʑ ɇʖɸɷʀʉʐ

Ȱʇʀɲ Ʌʌʉʁʊʆʏʉʎ/
Ʌɲʌʉʖɼʎ ɉʋɻʌɸʍɿʙʆ

ɅȰɆȰɆɈȸɀȰ
ɇɉȳȾȵɁɈɆɏɈȻȾȸ ȾȰɈȰɇɈȰɇȸ ȿɃȳȻɇɈȻȾɏɁ ɇɈɃȻɍȵȻɏɁ (ɅȰɆȰɇɈȰɈȻȾɏɁ)
(ɳʌɽʌʉ 30 ʆ.2859/2000, ………………………. Ȱʋʊʔɲʍɻ ȴɿʉɿʃɻʏɼ Ȱ.Ȱ.ȴ.ȵ.)

Ʌʉʍʊ Ɍ.Ʌ.Ȱ. ʋʌʉʎ ɹʃʋʏʘʍɻ
ʍɸ ɸʋʊʅɸʆɻ ʔʉʌʉʄʉɶɿʃɼ
ʋɸʌʀʉɷʉ:

ɇʐʆʉʄɿʃʊ ʋʉʍʊ Ɍ.Ʌ.Ȱ.
ʋʌʉʎ ɹʃʋʏʘʍɻ:

Ʌʉʍʊ Ɍ.Ʌ.Ȱ.
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Το Εθνικό Τυπογραφείο αποτελεί δημόσια υπηρεσία υπαγόμενη στο Υπουργείο Διοικητικής
Ανασυγκρότησης και έχει την ευθύνη τόσο για τη σύνταξη, διαχείριση, εκτύπωση και κυκλοφορία των Φύλλων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), όσο και για την κάλυψη των
εκτυπωτικών αναγκών του δημοσίου (ν. 3469/2006, ΦΕΚ Α΄ 131).
1. ΦΥΛΛΟ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΦΕΚ)
• Τα ΦΕΚ σε ηλεκτρονική μορφή διατίθενται δωρεάν στο www.et.gr, την επίσημη ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου. Όσα ΦΕΚ δεν έχουν ψηφιοποιηθεί και καταχωριστεί στην
ανωτέρω ιστοσελίδα αποστέλλονται επίσης δωρεάν με την υποβολή αίτησης, για την οποία
αρκεί η συμπλήρωση των αναγκαίων στοιχείων σε ειδική φόρμα.
• Τα ΦΕΚ σε έντυπη μορφή διατίθενται σε μεμονωμένα φύλλα είτε απευθείας από το Τμήμα Πωλήσεων, είτε ταχυδρομικά με την αποστολή αιτήματος παραγγελίας μέσω των ΚΕΠ, είτε
με ετήσια συνδρομή μέσω του Τμήματος Συνδρομητών. Tο κόστος ενός ασπρόμαυρου ΦΕΚ
από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,00 €, αλλά για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,20 €. Το κόστος ενός έγχρωμου ΦΕΚ από 1 έως 16 σελίδες είναι 1,50 €, αλλά
για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο (ή μέρος αυτού) προσαυξάνεται κατά 0,30 €. To τεύχος Α.Σ.Ε.Π.
διατίθεται δωρεάν.

• Τρόποι αποστολής κειμένων προς δημοσίευση:
Α. Τα κείμενα προς δημοσίευση στο ΦΕΚ, από τις υπηρεσίες και τους φορείς του
δημοσίου, αποστέλλονται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση webmaster.et@et.gr με χρήση
προηγμένης ψηφιακής υπογραφής και χρονοσήμανσης.
Β. Κατ’ εξαίρεση, όσοι πολίτες δεν διαθέτουν προηγμένη ψηφιακή υπογραφή μπορούν
είτε να αποστέλλουν ταχυδρομικά, είτε να καταθέτουν με εκπρόσωπό τους κείμενα προς
δημοσίευση εκτυπωμένα σε χαρτί στο Τμήμα Παραλαβής Δημοσιευτέας Ύλης.

• Πληροφορίες, σχετικά με την αποστολή/κατάθεση εγγράφων προς δημοσίευση,
με την πώληση των τευχών και με τους ισχύοντες τιμοκαταλόγους για όλες τις υπηρεσίες μας, περιλαμβάνονται στην ιστοσελίδα μας. Η ενδεδειγμένη διαδρομή είναι:
www.et.gr/ Φ.Ε.Κ./ Δημοσίευση Κειμένων ή Τεύχη ή Διάθεση ΦΕΚ ή Πώληση ή Συνδρομητές. Επίσης μέσω της ιστοσελίδας μας δίδονται πληροφορίες σχετικά με την
πορεία δημοσίευσης των εγγράφων, με βάση τον Κωδικό Αριθμό Δημοσιεύματος (ΚΑΔ).
Πρόκειται για τον αριθμό που εκδίδει το Εθνικό Τυπογραφείο για όλα τα κείμενα που πληρούν
τις προϋποθέσεις δημοσίευσης.
2. ΕΚΤΥΠΩΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
Το Εθνικό Τυπογραφείο ανταποκρινόμενο σε αιτήματα υπηρεσιών και φορέων του δημοσίου αναλαμβάνει να σχεδιάσει και να εκτυπώσει κάρτες, βιβλία, αφίσες, μπλοκ, μηχανογραφικά έντυπα, φακέλους για κάθε χρήση, κ.ά. Επίσης σχεδιάζει και κατασκευάζει σφραγίδες.
EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ
Ταχυδρομική Διεύθυνση: Καποδιστρίου 34, τ.κ. 10432, Αθήνα

Ιστοσελίδα: www.et.gr

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ: 210 5279000 - fax: 210 5279054

Πληροφορίες σχετικά με την λειτουργία
της ιστοσελίδας: helpdesk.et@et.gr

ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΚΟΙΝΟΥ
Πωλήσεων: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279178 - 180)
Συνδρομητών: (Ημιόροφος, τηλ. 210 5279136)
Πληροφοριών: (Ισόγειο, Γρ. 3 και τηλεφ. κέντρο 210 5279000)
Παραλαβής Δημ. Ύλης: (Ισόγειο, τηλ. 210 5279167, 210 5279139)
Ωράριο για το κοινό: Δευτέρα ως Παρασκευή: 8:00 - 13:30

Αποστολή ψηφιακά υπογεγραμμένων
εγγράφων προς δημοσίευση στο ΦΕΚ:
webmaster.et@et.gr
Πληροφορίες για γενικό πρωτόκολλο
και αλληλογραφία: grammateia@et.gr

*02008160803180008*

